
Prawo wybierania w mieście/gminie Gryfino mają: 

Obywatele polscy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat (art. 10 Kodeksu 
wyborczego), nie zostali pozbawieni praw publicznych lub ubezwłasnowolnieni 
prawomocnym orzeczeniem sądu ani pozbawieni praw wyborczych prawomocnym 
orzeczeniem Trybunału Stanu i są wpisani do stałego rejestru wyborców w mieście/gminie 
Gryfino. 
Do rejestru wyborców z urzędu są wpisywani wyborcy mający zameldowanie na pobyt stały 
na terenie miasta/gminy Gryfino. Z rejestru wyborców są wykreślani wyborcy, którzy wpisali 
się na swój wniosek do rejestru wyborców w innej gminie oraz wyborcy pozbawieni prawa 
wybierania. 

Rejestr wyborców: 

Wyborcy stale zamieszkali na terenie miasta/gminy Gryfino bez zameldowania na pobyt stały 
oraz wyborcy nigdzie niezamieszkali stale przebywający w mieście/gminie Gryfino 
wpisywani są do rejestru wyborców, jeżeli złożą w tej sprawie w Urzędzie Miasta i Gminy 
Gryfino pisemny wniosek, który powinien zawierać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę 
urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wnioskodawcy (art. 19 Kodeksu wyborczego). Do 
wniosku załącza się: 
    1) kserokopię ważnego dowodu osobistego, 
    2) pisemną deklarację, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego 
zamieszkania na terytorium RP. 
Wnioski o wpisanie do rejestru wyborców można składać w Referacie Spraw 
Obywatelskich Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, pok. 4 
Decyzję o wpisaniu bądź odmowie wpisania do rejestru wyborców wyborcy, który złożył 
wniosek o wpisanie do rejestru wyborców, Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino wydaje w 
terminie 3 dni. Przed wydaniem decyzji o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru 
wyborców organ administracji jest obowiązany sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek o 
wpisanie do rejestru wyborców spełnia warunki stałego zamieszkania na terenie miasta/gminy 
Gryfino (art. 20 Kodeksu wyborczego). Oznacza to, że należy udokumentować fakt stałego 
zamieszkiwania na terenie miasta/gminy Gryfino np. zameldowaniem na pobyt czasowy, 
okazaniem do wglądu tytułu prawnego do zajmowanego lokalu. 
 

Pobierz wniosek  



...................................................................................... 
(nazwisko i imiona) 
 
 

Burmistrz  
Miasta i Gminy Gryfino 

 
 
 

WNIOSEK O WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW W CZĘŚCI A/B* 
 
 
 

W związku z art. 18 § 9/art. 19 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. 
Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) wnoszę o wpisanie mnie do rejestru wyborców. 
 
1.Nazwisko .................................................................................................................................. 
 
2. Imię (imiona) ..........................................................................................................................  
 
3. Imię ojca .................................................................................................................................. 
 
4. Data urodzenia ........................................................................................................................ 
 
5. Nr ewidencyjny PESEL**....................................................................................................... 
 
6. Adres zameldowania na pobyt stały lub adres ostatniego zameldowania na pobyt stały: 
 
a) nazwa gminy (miasta, dzielnicy) ....................................................................,...................... 
 
b) miejscowość …....................................................................................................................... 
 
c) ulica ........................................................................................................................................ 
 
d) nr domu .................................................................................................................................. 
 
e) nr mieszkania ......................................................................................................................... 
 
Do wniosku załączam: 
1) kserokopię ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość: 
……..….................................................................................................................................. 

(nazwa i nr dokumentu) 

 
2) pisemną deklarację, o której mowa w art. 19 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — 
Kodeks wyborczy. 
 
Data ......................................            …………………………….. 

      (dd/mm/rrrr)        (podpis) 

 
-verte- 
 



 
 DEKLARACJA ZAWIERAJĄCA INFORMACJE NIEZBĘDNE  

DO WPISANIA DO REJESTRU WYBORCÓW 
 
 
 
Gryfino, dnia ............................................. 

 (dd/mm/rrrr) 

 

Imię (imiona) ............................................................................................................................... 
 
Nazwisko .....................................................................................................……................ 
 
 
Zgodnie z art. 19 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 
21, poz. 112, z późn. zm.) oświadczam, że: 
 
 
a) posiadam obywatelstwo .......................................................................................................... 

(nazwa kraju) 

 
b) stale zamieszkuję w …............................................................................................................ 
 
gmina (miasto, dzielnica) GRYFINO  
 
miejscowość ................................................................................................................................ 
 
ulica ............................................................................................................................................ 
 
nr domu ......................................................nr mieszkania .........................................................   
 
 
Powyższe przekazuję w celu dołączenia do wniosku o wpisanie do rejestru wyborców. 
 
 
 
 

…………………………………… 
                                 (podpis 


